
شيخنا فيه حديث يف تاريخ ابن عساكر يقول أخرج احلافظ عن مسلم بن صبيح أنّه قال قال أصحاب  السائل :

منا أن يأتوا رجال من صناديد  ( إنّا قد كثرنا فلو أمرت كل عشرةرسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم لرسول اهللا 

فسر النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم حّىت رؤي السرور يف وجهه  قريش ليال فيأخذوه و يقتلوه وتصبح البالد لنا )

فمازال عثمان يردد ذلك حّىت عدل رسول اهللا  " يا رسول اهللا اباؤنا وأبناؤنا واخواننا "فقام عثمان بن عّفان فقال 

ّلم عن رأيه األول ورؤي يف وجهه رفض ذلك قال وأخذنا املشركون حني أمسينا فما من أحد صّلى اهللا عليه وس

من أصحاب رسول اهللا إالّ وقّدم الفيئة يعين الّرجوع غري بالل فإنّه كان يقول أحد أحد السؤال شيخنا صّحة هذا 

  احلديث أّوال

  ليس صحابّياهذا بدون ما نرجع لألصل فهو مرسل ألّن مسلم بن صبيح  الشيخ :

أي نعم السؤال يبقى يف ثبوته يعين برفعه أقول يعين أريد أن أسأل سؤال يف حالة أّن احلديث مرفوع  السائل :

  للنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم و صحيح

  هو ليس مرفوعا الشيخ :

  كنت تقول شيخنا هو مرسل ألّن مسلم بن صبيح ليس صحابّيا  السائل :

  عهذا ما يكون مرفو  الشيخ :

  إذن هل احلديث صحيح . السائل :

  . ... الشيخ :

  احلليب : قصده مسند

  أي نعم هو كذلك السائل :

  ما قصدك الشيخ :

  احلليب : قصده مسند هو مرفوع إىل النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم ولكّنه مرسل وليس مبسند

  طّيب خّليه يعّرب عن رأيه بعد التأويل هذه الشيخ :

  اآلن على حاله هذا أنّه مرسل من رواية مسلم بن صبيح هل صّح هذا احلديث سنداطّيب نريد  السائل :

  ما افاده يا أخي أنت تعرف أّن املرسل ضعيف كل حديث مرسل فهو ضعيف ...ترى كيف خيبص  الشيخ :

  أي نعم السائل :

  ما تعرف هذا الشيء الشيخ :

  أي طبعا أعرفه جّيدا شيخنا السائل :



  سأل هذا السؤالطّيب كيف ت الشيخ :

  غاب عّين  السائل :

  هذا هو . الشيخ :

  مسلم بن صبيح عن  ...احلليب : شيخنا لو 

  ما يف عن . الشيخ :

  قال قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  السائل :

  احلليب : ملا يقول قال أصحاب رسول اهللا اال ميكن أن يقال إنه ذكر الصحابة لكن ما ذكر عددا منهم

  هذا هو املرسل ايش الفرق بني هذه وهذه ما يف فرق يخ :الش

  الشيء الذي أشكل علي شيخنا ...احلليب : ال يعين 

  نعم الشيخ :

  احلليب : يقول ذكر الصحابة لكنه ما ذكر واحدا منهم قال إنه قال أصحاب رسول اهللا 

  لو ذكر قال صحايب من أصحاب رسول اهللا فيه فرق  الشيخ :

  . ...ذكر واسطة بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم احلليب : يكون 

  ساحمك اهللا حنن كنا هنا صرنا هناك الشيخ :

  احلليب : أي شيخنا حنن نعّلم

ال هذه غريبة ! هو املرسل الصحايب ال يروي احلديث عفوا التابعي ال يروي احلديث عن الصحايب ال  الشيخ :

يشبه السماع من قوله عن فالن أو قال فالن فهو هذا أسلوب احلديث  بطريقة الصراحة التصريح بالسماع وال مبا

  املرسل أن أصحاب الرسول قالوا كذا فهذا مرسل ال يشكل عليك هذا نعم

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  إخوانك من اجلزائر من اجلزائر العاصمة السائل :

  ممن العاصمة نع الشيخ :

  هناك بعض األسئلة نرجو منك بياا السائل :

  تفّضل الشيخ :

  الّسؤال األّول هل جيوز العمل يف معمل للّذهب احملّلق تفّضل شيخ السائل :



  تفّضل اهللا علينا وعليك الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

نع الّذهب احملّلق فإن كان اجلواب على هذا السؤال خيتلف باختالف العامل يف هذا املعمل اّلذي يص الشيخ :

رأيه كرأينا أنّه حرام لباسه على الّنساء فضال عن الرجال ال جيوز له العمل يف ذلك املعمل ألّن فيه تعاون على 

املنكر أّما إذا كان يرى كجمهور الّناس اليوم أنّه جيوز الّذهب احملّلق إذا كان مصنوعا للنساء فقط فيجوز له ذلك 

  ب احملّلق يشمل الرجال أيضا أي شكله ممّا يقتنيه الّرجال أيضا فاحلكم احلكم األّول أي ال جيوزأّما إن كان الّذه

  بارك اهللا فيكم وأحسن إليكم السائل :

  وإليكم . الشيخ :

  يا شيخ  السائل :

  تفضل الشيخ :

م للداعية مبتدع جائز بعض الشباب لدينا يّتهمون اّلذين يشتغلون بالعمل الّسياسي باإلبتداع فهل قوهل السائل :

  بارك اهللا فيك ...أم ال وما هو الّضابط الشرعّي يف 

هذا ليس من االبتداع بسبيل وال يسّمى هذا اّلذي يتعاطى العمل الّسياسي قبل أوانه مبتدعا كّل ما  الشيخ :

ن هو أن يتقّرب املسلم إىل ميكن أن يقال بأنّه خالف نظام الّدعوة إىل اهللا عّز وجّل جمتهدا ألّن االبتداع يف الّدي

اهللا عّز وجّل بعبادة ال أصل هلا يف الّشرع فهو يأيت ا ليزداد تقرّبا إىل اهللا عّز وجّل ا بزعمه هذا هو املبتدع 

واّلذين يعملون اليوم يف السياسة فهؤالء ال يقال إّم ابتدعوا ألّن الّسياسة يف اإلسالم مأمور ا  ويكفي يف ذلك 

خ اإلسالم ابن تيمّية اّليت امسها الّسياسة الشرعية ولكن القضّية تتعّلق بأساليب الّدعوة وليس يف ما رسالة شي

نعتقد من أسلوب الّدعوة يف هذا الّزمان اّلذي اليكاد يوجد بلد إسالمي يشبه يف فهمه للعقيدة السلفية 

إلسالمّيني حّقا هم اّلذين يعنون بإصالح عقائد الصحيحة اتمع اإلسالمّي األّول ولذلك فأنا أعتقد أّن الّدعاة ا

من حوهلم من املسلمني أّما العمل السياسي فأمر سابق ألوانه وإن كان البّد له منه فوجود اخلليفة املسلم البّد 

 ( من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )هلذا أي البّد لوجود اخلليفة لقوله عليه الّصالة والسالم 

هذا اخلليفة ال ميكن إجياده قبل إجياد اتمع اإلسالمي واتمع اإلسالمي ال ميكن حتقيقه قبل إجياد ولكن 

اجلماعة املسلمة حقا فهذه حلقات آخذ بعضها برقاب بعض فمن أراد أن يصل إىل احللقة األخرية وهي إجياد 

يقّعد القاعدة ومل يضع األساس هلذا البنيان اخلليفة مثله كمثل اّلذي يريد أن يصل إىل رأس اإلهرام وهو بعد مل 

  الّشامخ لعّلك فهمتين



  بارك اهللا فيكم يا شيخ السائل :

  وفيكم الشيخ :

  أفدت وأجدت يف اجلواب يا شيخ السائل :

  نعم الشيخ :

مة وكل الّشباب هنا يف العاصمة كّلهم متشّوفون إىل لقائك وهم يتمّنون أشّد الّتمين أن تأيت إىل العاص السائل :

  الشباب الّسلفي يف انتظارك وال ندري ما هو السبب الذي ال يسمح لك أن تأيت إىل هنا

  أشياء كثرية كثرية جّدا وحسبك منها الّشيخوخة الشيخ :

(( يرفع اهللا اّلذين آمنوا منكم واّلذين أوتوا يا شيخ طوىب لك وحسن مئاب إّن اهللا تبارك وتعاىل قال  السائل :

وحياتك نسأل اهللا تبارك وتعاىل ان تكون كلها له عّز وجّل وأن يرفعك اهللا بعلمك هذا  )) العلم درجات

  الّدرجات العلى يف اجلّنة

  تقّبل منك ومن أجل ذلك حيينا وحنيا ما بقينا الشيخ :

  يا شيخ السائل :

  نعم الشيخ :

  لشباب كّلهم يبلغونك الّسالمهنا على كّل حال فيه مكتبة يف العاصمة يف مسجد الّتقوى وا ... السائل :

  وأنا أقول عليك وعليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  و السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته . الشيخ :

  . ...يال  الشيخ :

  شيخنا وجود ثقب يف الثوب هل يوجب إعادة الّصالة السائل :

  ثقب يف الثوب : الشيخ

  نعم السائل :

  تقصد يعين يكشف عن العورة الشيخ :

  من ناحية الفخذ نعم شيخنا وجود ثقب صغري أو كبري السائل :

  ثقب صغري أم كبري خّليك على واحدة الشيخ :

  صغري السائل :



  طّيب هذا الثّقب الّصغري يرى منه بعني عاديّة العورة الشيخ :

  ظر يرىالذي يدّقق النّ  السائل :

  طّيب واّلذي يلبس يعلم فإن كان يعلم فال جيوز وإن كان ال يعلم عفا اهللا عّما سلف الشيخ :

  إن علم فيما بعد يعيد السائل :

  كيف  الشيخ :

  إن علم فيما بعد الصالة السائل :

ليه عادي أّما إن  ال ما عليه إالّ إذا كان يعلم من قبل أنا أجبتك على االحتمالني إن كان ال يعلم فما ع الشيخ :

  كان يعلم مثّ هو تكاسل فالبّد من اإلعادة .

  جزاك اهللا خريا شيخنا السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

" وكانوا مع مجاعة صّلوا فرادى واإلمام الشافعي رمحه اهللا حينما عّلق هذا األثر يف األّم قال معقبا عليه  الشيخ :

وصرّح اإلمام هم مل يفعلوا ألّم كرهوا أن جيّمعوا يف مسجد مرّتني "قادرين على أن جيّمعوا مرّة أخرى و لكنّ 

" وإذا دخل مجاعة املسجد فوجدوا اإلمام قد صّلى صّلوا فرادى الشافعي قبل ذلك تصرحيا وافيا شافيا حيث قال 

ون فرادى ال صّلوا فرادى إذا دخل اإلمام الّشافعي يقول إذا دخل مجاعة املسجد فوجدوا اإلمام قد صّلى يصلّ "

  يصّلون مجاعة ثانية . نعم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :

  يعطيك العافية السائل :

  عافاك اهللا الشيخ :

  ممكن أن أسال عن حديث السائل :

  إي ممكن الشيخ :

  اهللا جيزيك خري السائل :

  ظكاهللا حيف الشيخ :

( ادعوا اهللا بألسنة ما عصيتموه بها قالوا من أين لنا تلك األلسنة قال ادعوا فيه حديث يقول  السائل :

  بعضكم لبعض )



  من أين حّوشت هذا احلديث الشيخ :

  هذا احلديث ذكره الرازي يف تفسريه السائل :

  هذا الّتفسري مجع ما هّب ودّب من األحاديث الشيخ :

  نعم السائل :

فال يعتمد عليه وهذا احلديث ال نعرف له أصال يف شيء من كتب الّسّنة اّليت وقفنا عليها أّوال ّمث هو  الشيخ :

(( وقال رّبكم ادعوني استجب لكم إّن اّلذين منكر بل باطل من حيث املعىن ألنّه ربّنا عّز وجّل حينما يقول 

( الّدعاء هو يه السالم قبل هذه اآلية ويقول الرسول عل يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهّنم داخرين ))

فكيف يعقل أن يصدر من الّرسول عليه الّسالم ان يأمر الّناس بأن يدعوا مبثل ما جاء يف هذا احلديث  العبادة )

طّيب إذا كان الّدعاء عبادة فينبغي  ( خطّاء وخير الخطّائين التّوابون )يعين كّل إنسان كما قال عليه السالم 

واء كان صاحلا أو طاحلا أن يدعو اهللا عّز وجّل وأن يتقّرب بدعائه إليه ولذلك فهذا احلديث من على املسلم س

  أبطل الباطل مع أنّه ال وجود له يف كتب الّسّنة

  بارك اهللا فيك يا شيخي السائل :

  واضح اجلواب الشيخ :

  واضح اجلواب فقط . السائل :

  فيه حديث آخر السائل :

  تفّضل الشيخ :

  اهللا جيزيك خري . :السائل 

( لّما نزل جبريل بسورة مريم فقال كاف فقال الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم عليك قال حديث  السائل :

  ( كيف علمت ما لم أعلم )إىل آخره فقال هاء فقال عليك )

  من أين كذلك حمّوش هذا الشيخ :

  حّوشته من خمطوط البن كمال باشا السائل :

  اهللا أكرب الشيخ :

  نعم ائل :الس

هذا ابن كمال باشا مؤّلف رسالة يف شرح حديث ال أصل له عم أحاول أتذّكر هذا احلديث بذاكريت  الشيخ :

  الكليلة الّتعبانة كنت قرأت هذه الّرسالة يف خمطوطة يف مكتبة األوقاف يف حلب



  نعم السائل :

  شرح حلديث ال أصل له هذا رجل عامل حنفي فقيه الشيخ :

  نعم السائل :

  لكن ال علم عنده باحلديث ولذلك ال يعتمد على أحاديث كتابه الشيخ :

  نعم السائل :

  هذا هو اجلواب على السؤال الثّاين عندك ثالث؟ الشيخ :

  ال جزاك اهللا تعاىل خريا يا سيدي وبارك اهللا فيك السائل :

  ولك مثل ذلك الشيخ :

  بارك اهللا فيك سيدنا السائل :

  : السالم عليكم الشيخ :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

" وإن فاإلمام الشافعي صرّح إذا دخل مجاعة املسجد بعدما صّلت اجلماعة األوىل يصّلون فرادى ّمث قال  الشيخ :

صّلوا مجاعة أجزأم صالم ولكّين أكره هلم ذلك ألنّه مل يكن من عمل الّسلف وأنّا قد حفظنا أّن مجاعة من 

الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم فاتتهم الصالة مع اجلماعة فصّلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن أصحاب 

ّمث جند أثرا يشهد هلذا القول من  جيّمعوا مرّة أخرى ولكّنهم مل يفعلوا ألّم كرهوا أن جيّمعوا يف مسجد مرّتني "

ين يف املعجم الكبري بإسناد قوّي أيضا عن ابن مسعود أنّه كان هذا اإلمام الّشافعّي وهذا األثر أخرجه اإلمام الطربا

عنده رجالن من أصحابه يف داره حضر وقت الّصالة فانطلق ما إىل املسجد وإذا بالّناس خيرجون من املسجد 

فرجع ما وصّلى ما إماما يف داره فلو كانت اجلماعة الثانية مشروعة يف املسجد مع استحضار قوله عليه 

فما دام يريد أن يصّلي الفريضة فلّما مل يصّلها يف املسجد  ( أفضل صالة المرء في بيته إّال المكتوبة )لّسالم ا

وعاد بصاحبيه للّدار فأّمهما فهذا تصّرف عملّي من ابن مسعود يدلّنا على عدم شرعّية إقامة اجلماعة يف املسجد 

" وأّما ام فقه اإلمام الّشافعّي حيث قال يف الكالم السابق مجاعة ثانية لكن هنا قيد البّد من ذكره وهو من مت

أقول وعليكم السالم  مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب وال مؤّذن راتب فتجوز تكرار اجلماعة فيه "

تب يؤّم والسّر يف هذا الّشرط جتويزا وإذا مل يتحّقق الّشرط منعا أّن كّل مسجد له مؤّذن راتب يدعو الّناس وإمام را

  الناس الذين يسرعون يف املسجد .

  نعم  الشيخ :



  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :

  لدينا ثالثة من األسئلة السائل :

  هاا الشيخ :

  األّول ذكرت لنا سابقا أّن دعاء القنوت قنوت الوتر بالّذات السائل :

  نعم شيخ :ال

  يكون من الّسّنة قبل الركوع أليس كذلك؟ السائل :

  بلى الشيخ :

  نعم ولكن قنوت الّنوازل يكون كذلك أم عكسه يعين بعد الرّكوع السائل :

  ال الّنازلة بعد الرّكوع أّما الوتر فالّسنة قبل الرّكوع كما قلنا لك الشيخ :

  نعم السائل :

  ما ذكرت لك فنسيت وهو أنّه جيوز القنوت يف الوتر بعد الركوع ولعّلي ذكرت لك فنسيت أو  الشيخ :

  نعم السائل :

  لكن السّنة قبل الركوع الشيخ :

  هذا ذكرت يل إيّاه السائل :

  أنت ما ذكرته يل ولذلك أحتطت فقلت إّما أن نسيت وإّما أن نسيت الشيخ :

  نعم السائل :

  أّما قنوت الّنازلة فالسّنة بعد الرّكوع الشيخ :

  أيوه السائل :

  أي نعم  الشيخ :

  ويلزمه طبعا الصالة على الّرسول يف الّنهاية السائل :

  أي نعم . الشيخ :

هل ورد أّن ملك املوت عليه السالم يصطحب معه أو يكون معه من املالئكة عند قبض الّروح  السائل :

  مخسمائة

  ما نعلم هذا يف كتب السّنة الشيخ :



  د عليكنعم يعين ما ور  السائل :

  ال . الشيخ :

( أن النبّي صّلى اهللا عليه وسّلم أمر رجال بإعادة وضوئه يف آخر سؤال إن شاء اهللا ورد حديث  السائل :

  يعين ما فيها واصلة املاء للمعة رآها في رجله )

  أنا ما امسع متام السؤال الشيخ :

  أعيده السائل :

  ال اهللا يهديك كّمله الشيخ :

  د هنانعم فقط حل السائل :

ما السؤال يا أخي تقول مبتدأ زيد ما به قائم قاعد متكلم صامت إىل آخره بتقول أنت ورد حديث  الشيخ :

  وذكرته أين السؤال ؟

  .. ( أّن النبّي أمر رجال )السؤال : هل ورد حديث  السائل :

  خالص خالص جيوز أنا أو أنت واحد مّنا الشيخ :

  ( أمره أن يعيد وضوءه ) السائل :

  خالص خالص فهمت فهمت احلديث السؤال اآلن تقول هل ورد؟ لشيخ :ا

  نعم هل ورد السائل :

  هل سؤال يعين الشيخ :

  هل هناك حديث صحيح السائل :

  حسيب اهللا ونعم الوكيل يا أخي أقول اآلن فهمت السؤال امسع اجلواب الشيخ :

  نعم أنا سامع السائل :

  احلديث هذا صحيح الشيخ :

  نعم السائل :

  وهذا جواب سؤالك الشيخ :

  فقط فيه تعليق بسيط عليه إن شاء اهللا السائل :

  فقط هذا يتسّجل عليك سؤال رابع الشيخ :

هل هنالك حّد معّني هلذه اللمعة هل ممكن لو راح خّط ماء حملها جيزيء الوضوء أو إعادة كل  ... السائل :



  الوضوء

  سؤالك يتخّبط الشيخ :

  يتخّبط السائل :

  بني أردت أّنك تسأل فيه فرق بني كبرية وصغرية وبعد ذلك :الشيخ 

  وإن كان هناك فرق يعين يأمث اّنّه يغسل املكان أو كل الوضوء يعيده السائل :

  هذا صار سؤال خامس الشيخ :

  . ...خامس  السائل :

عة فليس هناك قيد كبرية أو املهم يا أخي اللمعة هذه ما دام تسّمى لغة باللغة العربية اليت نتكّلم ا مل الشيخ :

  صغرية

  أيوه السائل :

ّمث بعد ذلك ال يكفي أن ميّر عليها املاء بل البد له أن يعيد وضوءه وأن يعيد صالته إن كان صّلى ذا  الشيخ :

  الوضوء

  أي نعم السائل :

أى رجال صّلى و على ( أّن الّنبّي صّلى اهللا عليه وسّلم ر ألّن احلديث الذي سألت عنه فيه األمران  الشيخ :

  فإذن البّد من جتديد الوضوء وإعادة الصالة قدمه لمعة فقال له ارجع فأحسن وضوءك و أعد صالتك )

  ايوه وجزاكم اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

األثار اليت أشار إليها اإلمام الشافعي والسّر يف عدم شرعّية التكرار أي نعم فابن مسعود أثر من تلك  الشيخ :

هو أّن هذا اإلمام وهذا املؤّذن الذي جيمع الناس يف املسجد إذا قيل للّناس شرعا فسيكون هذا القيل أداة تفريق 

بنّص شرعي بل برأي اجلماعة األوىل و تقليل عددها فما بالكم وهذه اجلماعة قد فرّقت و قّلل عدد أفرادها ليس 

اجتهادي متأّخر من غري جمتهد من مقّلد مع ذلك حصل هذا الّتفّرق ألنّنا جند يف املساجد الكبرية تستمر إقامة 

الّصالة الثانية والثالثة من الصالة إىل اليت تليها وكنت أرى هذا أنا شخصّيا يف املسجد الكبري يف دمشق املعروف 

صالة العصر ومؤذن املغرب يؤذن وهم يف صالة مجاعة أيضا نستطيع أن نلّخص ما مبسجد بين أمّية تستمر إقامة 



سبق أّن عدم ورود ما يدّل على شرعّية اجلماعة الثانية هو من باب سد الذريعة ألّن تشريع اجلماعة الثانية ينايف 

مع الرجل أزكى من  ( صالة الرجلشرعّية اجلماعة األوىل وأنتم تعلمون قول الرسول عليه الصالة و السالم 

وهكذا فكّلما ازداد العدد تضاعف األجر والعكس  صالته وحده وصالة الثالثة أزكى من صالة الرجلين )

بالعكس فأي سبب يؤّدي إىل هذا العكس يكون غري مشروع هذا خالصة ما نتحّدث به حول صالة اجلماعة 

  يه كفاية الثانية فما بعدها على أن هناك جماال ملزيد لكن لعّل هذا ف

  اهللا يبارك فيك السائل :

  وفيكم الشيخ :

  وحديث الّرسول يا شيخ بالنسبة قال عندما دخل الرجل متأّخرا السائل :

  أال رجل يتصّدق على هذا فيصّلي معه الشيخ :

  نعم السائل :

من طلبة العلم بل أنا أتعّجب واهللا من كثرة الرتداد السؤال عن هذا احلديث وليس من عاّمة الّناس وال  الشيخ :

من مشايخ العلم هذا احلديث إذا نظرنا إىل سبب وروده لكان كافيا ملعرفة أنّه ال عالقة له بالبحث السابق إطالقا 

ولكن قبل ذلك أريد أن نتأّمل وأن نشغل عقلنا وفكرنا هل ميكن ألحد أن يطّبق نص هذا احلديث يف اجلماعة 

هنا رجالن يف هذه احلادثة متصّدق ومتصّدق عليه يف  ّلي معه )( أال رجل يتصّدق على هذا فيصالثانية 

( اجلماعة الثانية من املتصّدق ومن املتصّدق عليه أو قبل أن نسأل هذا الّسؤال يف ذكر مجاعة اليت قال الرسول  

تصّدق مها رجالن وبعد ذلك ننتقل للجمع الثاين من املتصّدق ومن امل أال رجل يتصّدق على هذا فيصّلي معه )

عليه يف هذين الّرجلني هات نرى يكفيكم مساعا اآلن يكفيين أنا سكوتا واستماعا أمسع منكم ماذا ترون يف 

جواب هذا السؤال رجالن صّلى أحدمها باآلخر من املتصّدق ومن املتصّدق عليه يف تلك احلادثة سائل آخر : 

  اإلمام هو متصّدق عليه

  نعم الشيخ :

  ق عليهسائل آخر : اإلمام متصدّ 

واضح هذا اجلواب مجيل اآلن  ( أال رجل يتصّدق على هذا فيصّلي معه )اإلمام متصّدق عليه بدليل  الشيخ :

نعود إىل السؤال السالف دخل مجاعة املسجد فأيهما املتصّدق وأيهما املتصّدق عليه أهو اإلمام أيضا ما فيه هنا 

يف موضوع اجلماعة الثانية حتميل له ما ال يطيق  متصّدق وال متصّدق عليه واضح لذلك حشر هذا احلديث

احلقيقة هذا احلديث يدّل على ما دّل عليه سبب وروده احلديث يقول كما جاء يف سنن الرتمذّي وغريه من 



حديث أيب سعيد اخلدري ومن حديث أنس بن مالك أيضا يف معجم الطرباّين أّن النّيب صّلى اهللا عليه وعلى آله 

يوم صالة العصر وملا سّلم دخل رجل يريد أن يصّلي وحده فقال عليه الصالة والسالم ملن وسّلم صّلى ذات 

فقام رجل واقتدى به من هنا جاء اجلواب السابق  ( أال رجل يتصّدق على هذا فيصلي معه )صّلى خلفه 

ّدق غّين واملتصّدق صحيحا ملاذا كان املقتدي به متصدقا واملقتدى به متصّدقا عليه هذه نكتة مجيلة جّدا املتص

عليه فقري كيف املتصّدق صّلى وراء الرسول عليه السالم فاكتسب فضيلة صالة اجلماعة بسبع وعشرين درجة أّوال 

ّمث وراء سّيد البشر ثانيا أّما الرجل فهذا فقري فاتته هذه اخلريات الكثرية فإذن هذا املليء املشحون باخلري وباألجر 

  ملسكني اّلذي فاتته الّصالة .هو الذي يتصّدق على ذلك ا

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  شيخنا السائل :

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم يا شيخ السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  كيف حالكم ال باس  السائل :

  ال بأس الشيخ :

  طرح عليك سؤاليا شيخ ميكن ن السائل :

  اطرح وال تبال نعم الشيخ :

  فيما خيّص اخلّل يا شيخ مصنع اخللّ  السائل :

  مصنع اخللّ  الشيخ :

  نعم السائل :

  ما مبصنع اخللّ  الشيخ :

  مسعت أّن اخلّل فيه الكحول كماّدة أّولّية السائل :

  مسعت أنّه فيه كحول الشيخ :

  نعم السائل :



  من أين مسعت هذا الشيخ :

  من العاّمة أّن الكحول من املواّد األّولّية ئل :السا

  ما لك وما مسعت يا أخي اطرح سؤالك وامش الشيخ :

  نعم السائل :

  ما لك وما مسعت اطرح سؤالك الشيخ :

  هل جيوز أن نصنع اخلّل وإالّ ال السائل :

  جيوز الشيخ :

  جيوز السائل :

  نعم لكن ال جيوز جعله مخرا الشيخ :

  بارك اهللا فبكأيوه  السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  هناك سؤال يا شيخ السائل :

  هاته . الشيخ :

  اإلكثار من احللقات هنا يف مدينتنا السائل :

  حلقات الدراويش الشيخ :

  حلقات ميّددوها ملّدة أسبوع السائل :

  حلقات الدراويش الشيخ :

  حلقات يعين حلقات العلم السائل :

  قّيدها الشيخ :

  حلقات العلم ألّا مداومة ملّدة أسبوع السائل :

  إيه الشيخ :

  ( كان يتخّللنا بالموعظة )ما يف خمالفة حلديث النّيب صّلى اهللا عليه وسلم  السائل :

  إيه الشيخ :

  يعين ما فيها خمالفة أو شيء من هذا القبيل السائل :

  إيه إيش سؤالك الشيخ :



  سؤايل بالّنسبة للحلقات السائل :

  همت يا أخي بس ّخلص سؤالكف الشيخ :

  ( كان يتخّللنا بالموعضة )ما يف خمالفة حلديث الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم  السائل :

  املوعظة شيء والعلم شيء الشيخ :

  أيوه يعين مايف مشكل إن شاء اهللا السائل :

  ال ال ما فيه أّي إشكال الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

  وفيك بارك الشيخ :

  السالم عليكم ل :السائ

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

من قبل أن يسأل هذا السؤال بني املغرب والعشاء واحد يسألين ويقول بلغنا أّنك رجعت عن القول  الشيخ :

بإباحة اخلل فقلت له من قال لك قال قرأنا يف شريط قلت له إيش قرأت يف الّشريط قال إّنك رجعت عن القول 

قلت له اهللا يهديك أحسن السؤال ّمث اسأل يعين أنت تسأل إنّه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثال  بإباحة اخللّ 

وإباحة األكل إيش هذا الّسؤال سّكرت بعد شويّة يعيد السؤال أعيد اجلواب بعد ذلك ظاهر كأنّه عرف أنه فعال 

قلت له  إّال فيما افترض عليكم )( ال تصوموا يوم الّسبت ما عارف يسأل يقول يل فيه حديث جاء حبديث 

إيه قال جيوز هذا احلديث على إطالقه وإّال له صور قلت له أنت تعرف رأيي يف املسألة هذه وإّال ما تعرف قال 

أعرف قلت له إذا تعرف مل تسأل ويلّف ويدور ويلّف ويدور يا أخي اهللا يرضى عليك أنا ما عندي وقت مادام 

ك إشكال احكيه أربع مرّات وأنا أطّول بايل معه وأرّد عليه أقول له يا أخي اهللا تعرف رأيي ما تريد تسأل عند

يرضى عليك حننا وقتنا عزيز ال تشغل وقتنا بشيء مادام أنت دارسه وسامع له شريط إيل أخريا قلت لزوجيت 

ا الفرق بني صنع أجيبيه قويل له إّن الشيخ ما عنده وقت فراغ وأنت ما تعرف تسأل اآلن يسأل الّسؤال نفسه م

  اخلّل وبني إباحة اخلّل وانتهت املشكلة .

  ما رأيك فيه ( كل مولود مرهون بعقيقته )بالّنسبة حلديث النّيب صّل اهللا عليه وسّلم مبعىن احلديث  السائل :

  هذا حديث صحيح وإن شاء اهللا أنت تتوّقع إنّه ال ذاك . الشيخ :

ما بدري يعين كثري من إخواننا ال يفقهون هذا احلديث   في اثنتين ) ( ال حسد إالّ بالّنسبة حلديث  السائل :

فيفهمون أّن طالب العلم البد أن يكون فقريا والبّد دائما يده تكون يده هي الّسفلى ويد الناس هي العليا وكلما  



 لي وللدنيا علينا )( ماكان بعيدا عن الّدنيا يأخذ اآليات القرآنية و األحاديث عن الرسول صّلى اهللا عليه وسلم 

هكذا يكون طالب العلم لكن ما أدري لعّلي خمطئ أو مصيب يف فهم احلديث أريد أمسع فقه احلديث حّىت لو 

  . ...مّن اهللا سبحانه وتعاىل وكتبت رسالة يف هذا املوضوع إن شاء اهللا تكون فيها 

ع رأيك وأن يستفيد احلاضرون من جزاك اهللا خري حبسن ظّنك بأخيك لكّين انا أشتهي أيضا أن أمس الشيخ :

  علمك وأظّن أنّنا سنلتقي إن شاء اهللا على الفهم الّصحيح اطرح ما عندك وال تبايل موّفق إن شاء اهللا

أفهم أّن كما أّن اإلنسان العلم يعترب نعمة على صاحبه إذا وفّقه للعمل الصاحل و ابتغى به رضى اهللا عز  السائل :

عه و ابتغى به أن ينفقه يف سبيل اهللا فيكون مجعه للمال كما أنّه يطلب العلم هذا ما وجّل وكذلك املال إذا مج

  أفهمه أن يكون معي املال اّلذي أنفقه يف سبيل اهللا كما يكون معي العلم الّصاحل اّلذي أعّلمه للّناس

  صحيح الشيخ :

ال جيلس يف مكان مثل الذي أنت  فما أدري يعين اإلخوة بعض اإلخوة قالوا ال طالب العلم جيب أن السائل :

  جالس فيه وهذا ال يتناسب مع طالب العلم

  عفوا ال ينبغي أن جيلس يف مكان؟ الشيخ :

  أنكروا علّي ذلك ...الذي أنا جالس فيه مثال يف املكتبة أبيع للّناس  السائل :

  عجيب اهللا يعينك الشيخ :

ليه لكن حّبيت طبعا الشيخ عبد العظيم قال يل مادام فحّبيت وهذا شيء جديد يف حيايت ما تعّودت ع السائل :

  طالع عند الّشيخ اليوم خّليه حيكي لك يف هذا األمر

أظّن أّن جواب هذا الّسؤال وخباّصة بعد أن أحلقت امللحق هذا أّم يقولوا أنت جالس هنا املكتبة وأنت  الشيخ :

ا قلت لك نعم ما فعلت واضح
ّ
  طالب علم فأخذته سلفا مل

  واضح ائل :الس

ولكن أنا أشرح اآلن هؤالء اإلخوان جيب أن يؤّكد هلم الرّأي الّصحيح اّلذي قلته هلم ببعض الّنصوص  الشيخ :

الّشرعية وهي بال شّك يف ظّين ال ختفاك ّمث بضرب بعض األمثلة لبعض الّناس املبتلني بالّشهرة قدميا وحديثا بني 

ورّمبا على العكس من ذلك عند اآلخرين أّما احلديث قد جاء يف مسند الّناس وهلم الّصيت احلسن عند اجلماهري 

( اذهب وألق اإلمام أمحد وغريه أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم أرسل وراء عمر بن العاص فجاء إليه فقال 

ول اهللا ما " يا رسأو كما قال عليه الّسالم قال  عليك سالحك فإّني أريد أن أبعثك بعثا وأن تكسب ماال )

( يا عمرو نعّم المال الّصالح فقال عليه الصالة والسالم  من أجل املال أسلمت ما من أجل املال أسلمت "



فإذا سعى طالب العلم لكسب املال بالطّرق املشروعة فإّمنا يقوم أّوال بأمر مشروع بل وبأمر  للرجل الّصالح )

أو بأخرى ألّن الّسعي وراء الّرزق احلالل يف عرف الّشرع  واجب احيانا إذا كان غري مكفّي مبال عنده بطريقة

احلكيم هو من اجلهاد يف سبيل اهللا كما جاء يف مسند أمحد وغريه كصحيح بن حّبان من حديث اّيب بن كعب 

لو " أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم كان جالسا وحوله أصحابه حينما مّر م شاّب فأعجبهم شبابه و قّوته فقالوا 

( ان كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فقال عليه الّصالة والّسالم  كان هذا يف سبيل اهللا "

احلقيقة اليت تكمن وراء ذاك  في سبيل اهللا وإن كان يسعى على أطفال أو أوالد له فهو في سبيل اهللا)

ذين يفرّقون بني الّدين والّدولة يفرّقون بني االعرتاض اّلذي نقلته عن بعض الطّلبة أّم ينحون منحى أولئك الّ 

الّدين و الّدنيا واهللا عّز وجّل قد جعل الّدنيا مزرعة لآلخرة فكما قلت متاما املال وسيلة لطاعة اهللا عّز وجّل وسيلة 

رسلوا رسوال وأّميا وسيلة وال خيفى عن احلاضرين مجيعا إن شاء اهللا حينما ائتمر الفقراء بينهم وتداولوا يف حاهلم وأ

" يا رسول اهللا ذهب أهل الّدثور باألجور يصّلون كما نصّلي من طرفهم إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم فقال 

( أفال أدّلكم على شيء إذا قال عليه السالم  ويصومون كما نصوم وحيّجون كما حنّج ويتصّدقون وال نتصّدق "

فطار الرسول إىل الفقراء فرحا مسرورا  إّال من فعل مثلكم )فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم 

يبلغهم هلم قول النّيب صّلى اهللا عليه واله وسّلم هذا وسرعان ما عاد الرسول رسول الفقراء إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه 

( ذلك فضل لسالم فقال عليه ا " يا رسول اهللا لقد بلغ األغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا "وسّلم ليقول

اذن املال فضل اهللا يؤتيه من يشاء ولكن ال جيوز لطالب العلم أن يتواكل على غريه وان  اهللا يؤتيه من يشاء )

" كّلما يضرب مثال لذاك اّلذي يروى أن عمر بن اخلطّاب كان كّلما دخل املسجد وجده قائما يصّلي فقال له 

فال ينبغي لطالب  علمتم أّن السماء ال متطر ذهبا وال فّضة " دخلت وجدتك ههنا أال تسعى وراء الّرزق فقد

العلم أن يتواكل وأن يعتمد على غريه بل ينبغي أن يسعى بنفسه ليكون عائال لغريه ال ليكون معوال من غريه وهنا 

رجون حيسن أن نضرب مثال بقصة تروى عن أحد ممّن يسّمون بالّصوفّية اجلّهال اّلذين كان من عادم أّم خي

بزعمهم متوّكلني على اهللا ولكن بواقعهم متواكلني على األغنياء كانوا خيرجون زّهادا يسافرون ويقطعون الفيايف 

والقفار بزعم هضم الّنفس وتربيتها فزعموا أّن احدهم خرج ذات يوم وسرح ما شاء اهللا حّىت أعياه التعب فصعد 

رأى هناك كلب أو كلبا أعمى مقعد وأسد ما بني آونة وأخرى ربوة فأطّل منها على خربة بيت خمّرب فرأى عجبا 

يأيت يقّدم إىل هذا الكلب طعاما كتلة حلم مفرتس مثال من الربيّة وجيي هذا األسد يقّدم عظم اللحم هلذا الكلب 

ء يقولون وياكل الكلب هذا الرجل فّكر قال يف نفسه يؤيّد تصّوفه وزهده املزعوم وقال ما شاء اهللا مل هؤالء الفقها

الزم تّتخذ األسباب وتوّكل على رّب األرباب هذا ربّنا عّز وجّل سّخر هلذا الكلب هذا من يطعمه ورزقكم يف 



كذلك حيكون عن   - يضحك-السماء وما توعدون قال فسمع هاتفا من داخله يقول له كن أسدا والتكن كلبا 

ع بصره على قرية من بعيد فنحى حنوها وكان يوم آخر أنّه خرج هكذا طّوافا حّىت كاد أن ميوت عطشا وجوعا فوق

مجعة فبّكر بدخول املسجد وانطوى على نفسه حتت املنرب متوّكال على اهللا زعم يريد أن ال جيلب نظر أحد إليه 

ألنّه بذلك ينقض توّكله املزعوم وبدأ الّناس جيتمعون وخطب اخلطيب م ونزل صّلى بالّناس وليتسّنن وبدأوا 

 
ّ
ا شعر الّرجل بأن املسجد يكاد ال يبقى فيه أحد وأنّه مل ينتبه له أحد ما وسعه إّال أن يتنحنح واحد ينصرفوا ومل

ممّن كان حاضرا هناك إيش الصوت الغريب ما بقى يف املسجد أحد حبثوا عنه إذ رأوه كالفرخ مسكني هزيال راح 

ت يا رجل قال أنا متوكل على اهللا قالوا له لو ميوت من اجلوع والعطش فأخرجوه وأغاثوه إىل آخره قالوا له من أن

فالّشاهد أّن اإلسالم جاء خبريي الّدنيا واآلخرة فمن اخلري  -يضحك- متوّكل على اهللا حقيقة ما تنحنحت 

واليد العليا هي املعطية  ( اليد العليا خير من اليد الّسفلى )للمسلم أن حيّقق فيه قول الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم 

هلجة عربّية هي املنطية واليد السفلى هي اآلخذة بل أنا أؤّكد خبصوص هذا الّزمان أّن طالب العلم جيب أن  ويف

يكون يف يده مهنة وصنعة وأن ال يسعى كما يفعل مجاهري طّالب العلم اآلن وهذا خيّل بإخالصهم يف طلبهم 

عالويّة يصري قاضيا  ...ثال بالتعبري السوري للعلم حينما يطلبون العلم ومجهورهم يقصد بذلك أن يتوّظف يصري م

أو مفتيا إذا نزل هكذا قليال يصري كاتب عند املفيت أو أخريا أي موّظف يف أّي وظيفة من وظائف الّدولة هذا 

اّتكال على غري اهللا عّز وجّل وإخالل بقداسة العلم وإخالل بقداسة العلم وفضله اّلذي جيب فيه على طالب 

خملصا لربّه عّز وجّل ألّن العلم من أعظم العبادات واهللا عّز وجّل يقول وما أمروا إّال ليعبدوا اهللا العلم أن يكون 

خملصني له الّدين فإذن طالب العلم إذا طلب العلم ومل يكن بيده مهنة وال صنعة فمعىن ذلك أنّه يتوّكل على 

لب العلم ولذلك ستجدون أكثر اخلطباء وأكثر الوظيفة و الوظيفة كما قلنا يف أّول هذه اجللسة قيد يف عنق طا

املدّرسني ليسوا أحرارا يف أفكارهم يف كالمهم يف رأيهم ألّم مقّيدون بالّنظام اّلذي وضعه املسؤول الكبري 

واملسؤول الكبري يف األوقاف ال يستطيع أن خيرج يف كّل تصرّفاته عن القانون املوضوع يف أّي بلد من بالد 

علت يا أبا إسالم هو اخلري وعليك أن تنصح اآلخرين وتلّح يف الّنصيحة عليهم أن جيمعوا بني العلم اإلسالم فما ف

وبني املهنة هذا ما يتعّلق بالّنصوص اّليت أحملت إليها يف املقّدمة أّما الّنماذج قدميا وحديثا فما من إمام من أئّمة 

ان له مهنة كان له عمل أبو حنيفة يقولون أنّه مثال بزّاز املسلمني اّلذين يضرب م املثل وإّال وكان له مهنة ك

قّماش الشافعي واهللا نسيت إيش كان مهنته لعّل بعضكم يتذّكر ذلك وهكذا كل األئّمة السابقني ما كانوا ما 

هلم  يعتمدون على الّدولة ألنّه إذا اعتمدوا على الّدولة معناه وضعوا قيدا يف أعناقهم فكانوا أحرارا ولذلك كانت

 - اجلرأة ويتكّلمون بكلمة احلّق ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم ويعجبين يف هذه املناسبة ألّن فيه شاهدا ملا أقول 



أحد علماء احلنابلة املعروف بأيب عبد اهللا بن بطّة يروى عنه أنّه كان يرى حترمي القيام  -وعليكم السالم ورمحة اهللا 

ام له اجلالسون خاّصة إذا كان من أهل العلم والفضل كان يرى أّن هذا القيام املعتاد بني الّناس يعين دخل رجل ق

ال جيوز فخرج ذات يوم إىل الّسوق فمّر برجل عامل جالس يف حمّله هنا الّشاهد فلّما رآه العامل رأى بن بطّة أبا 

ّوال يعرف فقه بن بطّة يف هذا عبد اهللا قام له إجالال وتعظيما يف دّكانه هذا الشاهد وممّا يدّل على علمه أنّه أ

  "القيام وأنّه يكرهه وثانيا أنّه يرجتل الّشعر فيقول له بداهة 

  التلمين على القيام فحّقي    حني تبدو أن ال امل القيام

  أنت من أكرم الربيّة عندي     ومن احلّق أن أجّل الكرام "

عر حسبهم ما هم فيه من العلم ولذلك فهو ال حيسن ابن بطّة كعامة العلماء ال يتقنون الّشعر وال يتعاطون الشّ 

اإلجابة شعرا لكن صاحبه شاعر ومتفّقه على يد شيخه ابن بطّة فقال له ابن بطّة أجبه عّين على وجه القافية اّليت 

  " صدرت منه فقال له على الفور 

  أنت إن كنت ال عدمتك    ترى يل احلّق وتظهر اإلعظام

  لعلم     ولسنا نريد منك احتشامافلك الفضل يف الّتقّدم وا

  من قيامك هذا أّوال          فسأجزيك بالقيام القيام ...فاعفين 

  وأنا كاره لذلك جّدا                        إّن فيه متّلقا وآثاما

  التكّلف أخاك أن يتلّقاك                   مبا يستحّل به احلرام

  اكتفينا من أن نتعب األجسام وإذا صّحت الّضمائر مّنا           

  كلنا واثق بوّد أخيه                         ففيما انزعاجنا وعالما "

هكذا كان العلماء سابقا جيمعون بني العلم وبني املهنة ولذلك فعار على طّالب العلم أن يعّريوك بعملك احلّر 

  والعكس هو الّصواب

  بارك اهللا فيك السائل :

اسبة القيام أذكر نكتة كان لنا صديق رمحه اهللا يف دمشق امسه محدي كان صاحب مكتبة كبرية وفيك ومبن الشيخ :

  يف دمشق امسها املكتبة العربّية اهلامشية

  سائل آخر : أين مكاا يف دمشق

  اهللا يبعد عّنك احلريقة الشيخ :

  سائل آخر : عند أبو أمحد



الفرنسيني بزمن الثورة السوريّة ضربوها باملدافع وحرقوها مسّيت هذه منطقة امسها عندنا يف الشام احلريقة  الشيخ :

له إخوة احلمد هللا استجاب لدعوة  ...االسم عليها الشاهد هذا محدي  ...باحلريقة وفيما بعد جّدد البنيان فيها 

ت يف مهنيت وهذا املثال احلّق الّدعوة الّسلفّية وأنا بطبيعة احلال كنت أترّدد على هذه املكتبة أّول نشأيت العلمّية كن

أنّه الشيخ ساعايت وإىل اآلن أنا أشتغل أشياء كثرية وكثرية جّدا يف البيت رّمبا قّلما أحتاج إنّه آيت  ...أقّدمه 

  بإنسان ما دمت أنا أستطيع أن أفعل ذلك .

  سائل آخر : اهللا يعطيك العافية

ا فيما حنن يف صدده لكن أظّن ما عنده خرب أنّه أي نعم وعلى سبيل املثال وهذا صاحبنا يعيننا كثري  الشيخ :

ا كان يعيقنا بسبب إنّه نأخذ كتاب يريد زحزحة بّدو 
ّ
املقعد الذي هنا كان خارجا هو يف الّسابق كان هنا لكن مل

قّوة فالشيخ ما بقى عنده القّوة هذه فأخرجناه من هنا ووضعناه هناك يف الّصالون بعدين فكرت إنّه هذا املقعد أنا 

اآلن الزم ننقل كراسي وهذا الّنقل قد يتعبنا أو يتعب غرينا إذن الزم جنمع  ...يف حاجة له ألنّه حني يأيت ناس 

بني جلب املصلحة ودفع املفاسد جلب املصلحة جيب أن نقعد الّرجل هنا لكن هذا يسّد الكتب اليت وراء املقعد 

يب األلباين طبعا أنا ما عندي خرّاطة ما عندي كذا الزم نرّكب عجالت انظروا بقى العجالت املركبة هذا ترك

فأخّطط وأفّصل وهذا األخ اهللا جيزيه خري دلّنا على حّداد رحنا عنده قلنا له إفعل كذا قّص كذا سنت إىل آخره 

سقناها اآلن إذا نريد ناخذ كتاب بدفعة بسيطة هكذا ميشي  ...اشرتيت العجالت وجئنا راسها نكّب هلنا 

الب العامل الزم ال حيتاج الّناس يف أّي شيء لو أمكن لكن ما ال يدرك ال يرتك كّله وأنا أّول ما العجل هذا ط

بدأت يف طلب العلم كنت ساعايت ما كان عندي مكتبة كنت أستغين عن الكتب اليت أنا حباجة إليها وأنا غري 

هناك أحيانا بعض الكتب ال توجد يف املكتبة قادر عليها ماّديا باملكتبة الظّاهريّة وأنتم تعرفون إقاميت هناك لكن 

الظّاهرية على سعتها فأترّدد على بعض املكاتب القدمية منها هذه املكتبة ومع الّرتّدد البّد أن نقوم بواجب الّدعوة 

محدي هذا استجاب للّدعوة الّسلفّية اتّباع الكتاب والّسنة وعرف أّن هذا القيام أقّل ما يقال فيه أنه مكروه 

لشاهد قّص علّي القّصة الّتالية وهنا اليراد النكتة يقول إنّه دعينا إىل حفل كبري جلسنا وأجلسونا يف الّصفوف فا

الكراسي هكذا الباب الكبري هنا توّجهت  ...األوىل يقول ما زلنا ما جلسنا سرت شائعة اآلن يأيت األمري 

  .األبصار ودخل األمري قمنا بقينا قائمني حّىت جلس األمري 

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم الشيخ :



  كيف صّحتكم شيخنا  السائل :

  احلمد هللا خبري الشيخ :

  يا شيخ أريد أسأل سؤالني السائل :

  تفّضل الشيخ :

  الّسؤال األّول بالّنسبة ملعىن األثر ومعىن اخلرب هذا الّسؤال األول شيخنا السائل :

  لتقيان تارة ويفرتقان تارة أخرىطّيب اجلواب ي الشيخ :

  أي نعم السائل :

: فإذا التقيا فهما مبعىن واحد أي حديث نبوّي شريف وإذا افرتقا فتارة يراد باخلرب احلديث وباألثر الكالم الّشيخ 

  املوقوف على غري الّرسول عليه السالم

  أي نعم . السائل :

  هذا جواب سؤالك األّول . الشيخ :

  الثاين السؤال السائل :

  نعم الشيخ :

  بالنسبة للحديث املعنعن والذي تكّلم عنها مسلم يف صحيحه السائل :

  نعم الشيخ :

بعضهم يقول أنّه أراد البخاري وبعضهم أراد ابن املديين فأريد أعرف مني الرّاجح منهما هذا الّشق  السائل :

ديين كما قال ذلك احلافظ أم خيتلف كما األول الشّق الثّاين هل شرط البخاري نفس شرط ابن معني وابن امل

  يقول به بعض احملدثني

  السؤال األّول ما يفيدك شيء الشيخ :

  أي نعم السائل :

  ما يفيدك إذا عرفت أنّه هو البخاري وإال حييي بن املديين وإالّ حييي بن معني الشيخ :

  . ...فقط  السائل :

  كن يضّر وما يفيد اجلواب عنهلذلك خّليك بدون السؤال هذه ألّن هذا مي الشيخ :

  أي نعم السائل :

إذا قلنا لك مثال هذا جاء به البخاري ستقول هه هؤالء اجلماعة تريهم من العلماء الذين حياربون  الشيخ :



بعضهم البعض ويعارضون بعضهم البعض وإىل آخره ال خّليها مستورة أحسن املهّم إّنك تعرف الّصواب مع من 

  ؟

  أي نعم السائل :

طّيب وسؤالك الثاين كأنّه يسّلم على األّوالين كأنّه أقول اعط بالك مل ألّين رّمبا ما استوعبته جّيدا فأعده  الشيخ :

  علّي ألفّكر فيه من جديد

  أي نعم السائل :

  أعده عليّ  الشيخ :

ن شرط بن املديين بالّنسبة يعين : كأّين قرأت مقاال إذا الزلت أحفظ أّن بعضهم يفّرق شرط البخاري ع السائل :

  فرّد ذلك احلافظ ابن حجر وقال بأّن شرطهم واحد

  هذا ما أدري ما عندي جواب عن هذا السؤال الشيخ :

  إذن يف مرّة ثانية أجيب لك نفس العبارة و الكتاب الذي قرأته أفضل السائل :

  ما فيه مانع الشيخ :

  جزاك اهللا خريا يا شيخ السائل :

  وإيّاكم الشيخ :

   السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  الشيخ :

  سائل آخر : يا شيخ معليش عندي موعد

يقول أول ما دخل األمري قمنا ملا جلس جلسنا وعليكم السالم ما هي صارت اشاعة أخرى وهو أن  الشيخ :

  دخل قمنا وقعدنا نعم ...الباشا الفالين 

  السالم عليكم السائل :

  يكم السالم ورمحة اهللاوعل الشيخ :

  شيخنا غّلبناك معنا فقطمن أجل نصّحح الّسؤال السائل :

  تفضل الشيخ :

يقول ابن كثري يف الباعث يف اختصار علوم احلديث قيل إنه يريد البخاري والظّاهر أنّه يريد علّي بن  السائل :

يشرتطه يف أصل الّصّحة ولكن يستلزم املديين فإنّه يشرتط ذلك يف أصل صّحة احلديث وأّما البخاري فإنّه ال 



  ذلك يف كتابه الّصحيح هذا الّسؤال شيخنا

  طيب الشيخ :

اّدعى دعوة أّن البخارّي التزم ذلك يف كتابه ال يف أصل  ..." كال ابن حجر يرّد هذه الدعوة فيقول  السائل :

  الّصّحة وأخطأ يف هذه الّدعوة بل هذا شرط يف أصل الّصّحة عند البخاري "

  إيه ما سؤالك اآلن الشيخ :

  سؤايل اآلن هل البخارّي شرطه يف أصل الّصحة وإالّ فقط كما قال ابن كثري إنّه يف الّصحيح السائل :

  ال يف كّل األحاديث الشيخ :

  يف كل األحاديث السائل :

  سواء كانت يف الّصحيح أو خارج الّصحيح الشيخ :

  اهللا جيزيك خريا يا شيخ السائل :

  اهللا حيفظك أهال مرحبا الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  . ...سائل آخر : شيخنا الشاهد من 

دخل قمنا هنا الشاهد من كالمي يقول ما رأيت  ...الشاهد أنّه أخريا صارت اشاعة أنّه الوزير الفالين  الشيخ :

ا زلنا ما قعدنا دخل الّتايل قمنا ما زلنا ما جلسنا دخل الثالث حايل يصري إّال قائم قاعد ما دخل واحد قمنا م

وهكذا قال يل باألخري قلت واهللا ما خيّلصنا من هذا الّتعب هذا إّال إنّه نرجع لقول األلباين الذي يقول الّسّنة إنّه 

ه حّىت عرف منه ذلك العامل ما فيه القيام هذا هذا ابن بطّة اهللا يرمحه الظّاهر إنّه كان متشّددا يف هذه القضية هذ

  اجلالس يف الدّكان فقال له أنا أريد أقوم لك ولو كان رأيك خالف رأيي لكن أنا أريد أحرتمك

  جزاك اهللا خريا السائل : 

  وإياكم . الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  شيخنا أسألك سؤاال السائل :

  فقط واحد الشيخ :



  فقط واحد ائل :الس

  ال تبخل علينا الشيخ :

  اهللا جيزيك خبري يف عادات الّناس يف األعراس يطلعون بالّسّيارات ويصريون يزّمرون ما هذه حكمها السائل :

  ما تعرف إنّه هذا مزمار الّشيطان الشيخ :

  واهللا نعرف منكم يا شيخنا السائل :

  إذا عرفت إذن فالزم الشيخ :

   خرياجزاكم اهللا السائل :

  وإيّاك الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

إذا أراد اإلنسان أن يتزّوج الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة هل هناك شرط شرعّي يشرتط حّىت يتزّوج إذا  ... السائل :

تتزّوج كأنّه اقتنع الّناس وتربّوا يف بيئة  أراد أن يتزّوج اإلنسان يقولوا له مل امرأتك ختّلف جتيء بأوالد تطّيعك مل تريد

إنّه إذا أراد أن يتزّوج الثانية البّد أن يكون هناك شرط كامرأته ما ختّلف أو مريضة أو غري ذلك فهل هناك شرط 

  ...وما ينبغي على الرجل 

موجود يف طبعا هناك شرط لكن هم يقولون ما شرط شروط فأنت عم تلّطف قليال العبارة فالّشرط  الشيخ :

  القرآن

  نعم السائل :

  فإن مل تستطيعوا فواحدة الشيخ :

  نعم السائل :

  هذا هو الّشرط الشيخ :

  نعم السائل :

  وكّل من يستطيع أن يعدل بني النساء فهذا حيّل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة الشيخ :

  نعم السائل :

  ومن ال يستطيع فال حيّل له الشيخ :

  رط الوحيد إنّه يستطيع يعدل بينهمالش السائل :



  كيف ؟  الشيخ :

  الشرط الوحيد إنّه يستطيع يعدل بينهم السائل :

  أي نعم أما ما اشرت إليه فهذه بضاعة غالية من بالدكم مع األسف الشيخ :

  . ...جرمية  السائل :

ا الّشرط املذكور يف القرآن وبعدين هنا املسألة ختتلف إذا بّدنا حنكي حبق هنا ال يوجد شرط إّال هذ الشيخ :

الكرمي لكن بال شك فاملسألة كما أقول إّا يف أخرى تتعّلق بالّنساء أيضا وهي أن يتزّوج املسلم باليهوديّة أو 

(( والمحصنات من الّنصرانّية وال خيفى على مجيع احلاضرين أّن ذلك جائز بنّص القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

لكن أنا اليوم أسأل من مثل هذه البالد أمريكا أو غريها من الّشباب الّتائه  قبلكم )) اّلذين أوتوا الكتاب من

هل جيوز للمسلم أن يتجّوز من نصرانّية وأنا أجيب بعدم اجلواز وال أشعر ذا أّين اخالف نّصا يف القرآن الكرمي 

 أقول بالّنسبة للوضع احلاضر وسوء ألّين ال أقول ال جيوز مطلقا ألّن مثل القول هو اّلذي يعارض القرآن لكّين 

الّرتبية اإلسالمّية خاّصة يف الّنساء ّمث الّرجال فأنا أقول عطفا على ذلك اجلواب باملنع من الّزواج من نصرانّية مثال 

 حنن ال جنيز للمسلم الّصاحل أن يتزّوج املسلمة الطّاحلة أي الفاسقة املتربّجة الّتاركة للّصالة فكيف جنيز اليوم

للمسلم أن يتزّوج الفتاة الّنصرانّية ومل يبق عند هؤالء الّنصارى خباّصة ذيك البالد شيء ممّا يعرف عند املسلمني 

بالّشرف واحملافظة على العرض والعفاف وحنو ذلك حنن ال جنيز للمسلم أن يتزّوج املسلمة الفاسقة ملاذا وهنا 

 من الشباب بعضهم وقع وبعضهم قبل أن يقع يسأل جيوز أنا الّشاهد الفرس من الفارس حنن عم نرى اليوم كثري

اتزّوج أنا فتاة مسرور منها من اخالقها وسلوكها فقط مثال هي غري متحّجبة أو مثال ما تصّلي أقول أنا ال ما جيوز 

املرأة  تتزّوج قال يل أنا أربّيها أقول هي شبع بيدك تربّيها حنن نعرف كيف صار الكالم فانعكست القضّية صارت

  هي اليت ترّيب الّرجل والرجل الذي كان يتزّوج املرأة وخيّليها تتجلبب وإذا ا ختّليه يعفي حليته .

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  كيف الصحة شيخنا خبري  السائل :

  احلمد هللا خبري الشيخ :

  نسألك سؤال بارك اهللا فيك آسفني على ازعاجك ميكن السائل :

  تفّضل الشيخ :

اهللا يزيد فضلك شيخي أنا اشتغلت بنسبة من األرباح يف املائة اثنان وعشرين بعد سنة من العمل  السائل :



اختلفنا فطلبت تصفية احلساب قّدم كشف إنّه ما يف أرباح ائّيا بارك اهللا فيك فأنا اعرتضت على هذا األمر 

  أيضا أكتب املبيعاتوقّدمت اآلن بّينة ألّين كنت أنا 

  أيوة الشيخ :

  وفيه حتكيم بيناتنا السائل :

  أيوة الشيخ :

فقلت له ماشي فأنا أطلب ميني على تقدير هذه  ...احملّكم قال أنت ما حيّق لك أنت تقدم بينة  السائل :

اقّدمه أنا  األرباح فإذا حلف هذه صحيحة كان ما يل عندك شيء أما إذا مل حيلف فاملفروض أن يلتزم مبا أنا

  دفاتري جاهزة لالطالع فأنا أسأل من الناحية الشرعية هل حيق يل ان أطالب بيمني أم ال فقط

  أيوة الشيخ :

  هل حيّق يل أستاذي أم ال حيق السائل :

  كيف ال حيّق لك حيّق لك  الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

  ( البّينة على المّدعي واليمين على من أنكر ) الشيخ :

  هو يقول أوراقي ليست بّينة ائل :الس

  فاهم فاهم ألنّه ما عندك بّينة شرعّية قانونية مثال فعليه هو اليمني الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

  وفيك بارك الشيخ :

  اهللا جيزيك خبري السائل :

  آمني السالم عليكم الشيخ :

كذلك نعود إىل مسألة الّتعّدد الّشرط السابق هو فنحن مانقول اآلن باجلواز إّيل هو األصل يف املسألة   الشيخ :

العدل لكن الفرس من الفارس هل يغلب على الّظّن أّن مجاهري الّناس اليوم لو أرادوا أن يقبلوا على الّتكرار أو 

الّتعداد للّزوجات أم أهل لتطبيق العدل الشرعي هذا أقّل من القليل لذلك يف حدود القّلة نقول حنن باجلواز 

  ضحوا

  بارك اهللا فيك السائل :

  وفيك بارك نعم الشيخ :



  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  الشيخ عبد الّناصر أنا أتكّلم معك من أمريكا وعندي سؤال السائل :

  أنا أستعيذ باهللا من عبد الّناصر الشيخ :

  شيخ عبد الّناصر السائل :

  ّمد ناصر الّدينالال أنا إمسي حم الشيخ :

  حمّمد ناصر الّدين األلباين السائل :

  أنت تريد إيّاها الشيخ :

  عندي سؤال تريد جتاوبين عليه السائل :

  تفّضل فقط أنت عبد الّناصر تعرف إنّه مات الشيخ :

عّزك اهللا وهو أيوة اهللا يرمحه طّيب السؤال هو إذا كان إذا كان إنسان يشتغل يف مكان يباع فيه اخلنزير أ السائل :

ال ميّس هذا اخلنزير وال يبيعه ولكن احملّل اّلذي يشتغل فيه هو اّلذي يبيع هذا اخلنزير هل املكسب اّلذي يكسبه 

  هذا اإلنسان حرام أم حالل

  ما هو احملّل يا أخي الشيخ :

  هو احملّل يباع فيه املواّد الغذائّية السائل :

  خلنزيرمواّد غذائّية من مجلتها حلم ا الشيخ :

  نعم السائل :

  ما يف من مجلتها اخلمر الشيخ :

  ال السائل :

  ما يف مخر؟ الشيخ :

  ال السائل :

  ما يف أشياء حمّرمة أخرى؟ الشيخ :

  ماكينة يستعملون فيها امليسر ...يف  السائل :

وظفا ألّن إذن ال جيوز للمسلم أن يدخل هذا املكان دخوال وخروجا فضال أن يدخل وأن يعمل فيه م الشيخ :

( من كان يؤمن والّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يقول  (( فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظّالمين ))اهللا يقول 



وما يكّفي إّن املسلم ال يشرب اخلمر البّد أن يكون  باهللا واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة بدار فيها الخمر )

كسب اّلذي يكتسبه هذا الّرجل الذي يعمل يف ذلك املكان الذي يباع بعيدا عن مواطن املنكرات وهلذا فهذا ال

  فيه اخلنزير ويتعاطى فيه القمار فهذا الكسب حرام

  طّيب جزاك اهللا كّل خري السائل :

  وأنت من أين تتكّلم الشيخ :

  من أمريكا السائل :

  أمريكا مشايل جنويب فمن اي البالد منها؟ الشيخ :

  يف بوسطن السائل :

  بوسطن خ :الشي

  نعم يا شيخ السائل :

  أنت مصري إن شاء اهللا الشيخ :

  نعم السائل :

  أنت مصري الشيخ :

  احلمد هللا السائل :

  ساللة أم ابتداء الشيخ :

  ساللة السائل :

  ما شاء اهللا الشيخ :

  من املغرب السائل :

  انت أصولك من املغرب واستوطنت هناك الشيخ :

  . ...درس وأشتغل مل أستوطن أنا هنا أل السائل :

  وتدرس ماذا الشيخ :

أنا عندي إخواين هنا مخسة أشخاص عايشني هنا يف دار و احلمد هللا وأنا أحاول أن أشتغل يف شغل  السائل :

  يرضاه اهللا ورسوله

  لكن أنا ظننتك بلهجتك اّليت خيالطها العجمة أّنك أمريكي الشيخ :

  ال لست بأمريكي السائل :



  ئت أمريكا كم كان عمركطّيب أنت ج الشيخ :

  كان عمري واحد وعشرون سنة  السائل :

  ما شاء اهللا وكم سنة مضى عليك وأنت فيها الشيخ :

  سنة واحدة يعين اآلن أنا عندي اثنان وعشرين السائل :

  ما العلم اّلذي تدرسه الشيخ :

  يف الّطريان إن شاء اهللا السائل :

  يف بلدك يف اجلزائر يف املغربهذه الّدراسة ال ميكنك أن تدرسها  الشيخ :

  ال ميكن هذه الّدراسة يف املغرب السائل :

  ملاذا؟ الشيخ :

أصال هذه الّدراسة ال توجد يف املغرب الدراسة يف الطريان يا شيخ أنا ملا درست يف املغرب واآلن أنا  السائل :

  طيع اإلنفاق على الّدراسةعندي عام هنا يف أمريكا درست إجنليزي و احلني أنا أشتغل قليال  لكي أست

ا تريد تدرس الّطريان تريد تدرس على حساب الّدولة املغربّية وإالّ على حسابك اخلاصّ  الشيخ :
ّ
  طّيب مل

  . ...على حسايب اخلاص  السائل :

أنا أريد من هذه األسئلة كّلها أن أذّكرك بشيء قد يكون غائبا عنك وهو أّن االستيطان لبضع سنني يف  الشيخ :

  الد الكفر ال جيوز لعّلك تعلم هذاب

  ما عندي فيه تفصيل فقط اشرح يل يا شيخ السائل :

مفهوم هذا  ( المسلم والمشرك ال تتراءى نارهما )أحسنت يقول الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم  الشيخ :

  احلديث عندك

  اشرح يل يا شيخ السائل :

يف اخليام على طريقة البدو وكانوا يوقدون الّنريان أمام اخليام لعّلك تعلم أّن العرب قدميا كانوا يعيشون  الشيخ :

أي إذا  ( المسلم والمشرك ال تتراءى نارهما )فالّرسول عليه الّسالم خاطب الّناس مبا يعقلون ومبا يفهم فقال 

يكون املسلم أوقد مسلم نارا أمام داره أو أمام خيمته وكذلك املشرك يوقد النار أمام داره أو خيمته فينبغي أن 

  عن املشرك بعيدا كل البعد حبيث أّن املسلم ال يرى نار الكافر والكافر ال يرى نار املسلم واضح

  نعم واضح السائل :

واضح  ( أنا بريء من كّل مسلم أقام بين ظهراني المشركين )طيب كذلك يقول الّرسول عليه الّسالم  الشيخ :



  هذا

  نعم واضح السائل :

  ديث الثّالث واألخري وهو من جوامع الكلم .أخريا احل الشيخ :

أي من خالطه وعاشره فهو مثله يف الّضالل  ( من جامع المشرك فهو مثله )للرسول عليه السالم قال  الشيخ :

وإن كان ضالل املسلم خيتلف قليال أو كثريا عن ضالل الكافر ولذلك أنصح املسلمني املقيمني يف بالد الكفر 

ندكم أويف أوروبا حيث فيها الكثري من املغاربة واجلزائريني يف فرنسا وبريطانيا وحنوها أنصحهم سواءا يف أمريكا ع

  بأن يعودوا يف أقرب وقت إىل بالدهم .

  هذا ما عندي من الّنصيحة .

  . ... السائل :

  تفضل الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ؟  سائل :ال

  أمحد اهللا إليك الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

  كيف أنت؟  الشيخ :

  احلمد هللا يا شيخ السائل :

  أهال تفّضل الشيخ :

  يف أّي مرجع ميكن إن شاء اهللا نطّلع عليه يف هذا املوضوع موضوع املسلمني يف بالد الكّفار السائل :

خاّصا جيمع الكالم يف هذا املوضوع اخلطري لكّين أذكر أّن ابن القّيم رمحه اهللا يف  احلقيقة ال أعلم مصدرا الشيخ :

  بعض تعليقاته على بعض ..


